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         PRÆSTENS ORD                                                             (Johannesevangeliet 20, 2�)

”Fred være med jer – som Faderen har udsendt mig, sådan sender jeg også jer”.  
    
Disciplene sad bag låste døre, de turde ikke komme ud. De er i chok. De har lige 
mistet et menneske, som betyder utroligt meget for dem. Ovenikøbet på en grusom 
måde. Ham, der gav dem håb, er blevet henrettet … Hvor er håbet så blevet af?
   Og så står Jesus pludselig midt mellem dem. Uden at de kan forklare hvordan. 
Han kom til dem midt i deres chok og indelukkethed. Og han siger: ”Fred være 
med jer – ligesom Faderen har udsendt mig, sådan sender jeg også jer.”
   Det var ikke den nemmeste fred Jesus gav dem. Det er ikke en fred, der giver 
dem lov til bare at være i fred. Det var mere sådan: Fred – Kan I så komme afsted. 
Der er brug for jer derude. 
   Kristus tilbyder ikke en nem fred, men en god fred. Det er en fred, der skubber 
dem ud af handlingslammelse og chok. De bliver sendt ud. Men de bliver ikke 
sendt ud uden hjælp. For han blæser ånde i dem, som der står i Bibelen.
   Han giver dem Helligånden. Han puster håb, mod, tillid, trøst og kærlighedens 
kræfter ind i dem. De bliver ikke sendt ud uden hjælp. Deres omstændigheder har 
ikke ændret sig. Der var sådan set stadig grund til at være bange. Omstændighe-
derne var de samme, men disciplene selv var i gang med at blive forandrede. 
   Den fred Kristus tilbyder her, det er en fred, der rykker dynen væk fra ens hove-
det. Det er ikke altid særligt rart. For så hører og ser man så tydeligt det: klima-
ændringer, sult, krig og ensomhed. Alverdens problemer. Nogle gange kunne man 
altså godt ønske sig et lidt kraftigere Helligånds-pust.
   I de sidste år fulgte en krise, på en krise, på en krise. Vi var ikke færdige med at 
forholde os til klimakrisen, - så kom Coronapandemien og nu har vi krig i Europa. 
Ruslands invasionen i Ukraine. Forståeligt at mennesker føler sig helt afmægtige, 
er i chok og ligner disciplene efter påske. 
   Men er der ikke også tegn for håb? 
   Når der fx tænkes på vaccinen mod Corona virussen? 
Inden for kun 2 år blev der fundet vaccine mod Covid-�9 - og forskerne på tværs 
af landets grænser og kontinenter gik sammen om at finde antigen mod virussen, 
og politik og erhverv stillede de økonomiske midler til rådighed.
   Der var håb og der blev handlet. 
   Men det behøver ikke kun ske i de store sammenhæng? Vi kan også gøre noget i 
det små – i vores egne sammenhænge.
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         MENIGHEDSFORSAMLINGEN  2022

   Jeg tænker, det er vigtigt at vi handler uden at vi bekymrer os om, hvorvidt det 
nytter, men kun om det giver mening. Jeg personligt har et håb om, at vi bliver 
flere og flere her i Fredericia, der deler deres altaner, deres store og små haver 
med insekterne! Flere der sår og planter blomster og buske, som giver føde til 
både mennesker og dyr. Også flade tage kunne blive til et ”levende land”, når man 
tænker biodiversitet ind i tagbelægningen. Hvorfor kun stenurter eller græs, når 
man allerede tænker grønt? 
   Husk på vores genbrugsbutikker, det, vi giver til nødhjælpeorganisationer, at vi 
undgår madspild og vi kigger på hvordan vi køber ind? Desuden står vores kirke-
gårde overfor en grøn omstilling og nogle af vores kirker her i byen er medlem i 
organisationen grøn kirke. 
   Glem ikke bønnen, også bøn er handling!
   Men som nævnt før, det er ikke en nem fred, som Kristus tilbød. Det er en fred, 
der skubber en ud af handlingslammelse og chok. Med pinsefesten er det kirkens 
tid, Gud handler gennem os. Og dertil giver han os Helligånden. Han puster håb, 
mod, tillid, trøst og kærlighedens kræfter ind i os. 
Vi skal ikke magte alt, … vi skal gøre det, vi magter. 
Vi kan ikke afgøre, hvad der er stort og hvad der er småt. 
Vi skal give Helligånden en chance. 
For Gud er der altid mulighed. Derfor er vi aldrig uden håb. 
                                                                                           Pastor Sabine Hofmeister

Referat fra Menighedsforsamlingen
Torsdag den 26.5.2021 kl. 11.15, efter gudstjenesten.
Referent: Annelise Deleuran Petersen. Sammendrag: Rosa Engelbrecht

Formand Peter Honoré blev valgt til dirigent og bød samtidig velkommen. An-
nette Dahl Holm og Annelise Deleuran Petersen blev valgt som stemmetællere.
    Formand Peter Honoré lagde i sin beretning vægt på at: Coronaen, der næsten 
er slut, har haft indflydelse på kirkegangen, og håber, at der nu bliver fremgang til 
vores gudstjenester. Dernæst berettede han om årets gang, hvor Anne Devantier 
Marstrand og Johanne Ankerstjerne Hermann blev konfirmeret. Han roste koncer-
terne med organist Tommy Schmidts orgelmatiné, julekoncerten med Lyngsodde-
koret, og korkoncerten med Mandagskoret og Bel Cantokoret fra Horsens.   
    Dernæst berettede formanden om skolens 200 års jubilæum, som blev markeret 
med en festgudstjeneste, en genafsløring af pastor Jules Charles Rieu’s gravmonu-
ment, samt udgivelsen af en bog om pastor J.C. Rieu.  Derudover blev der lavet en 
udstilling om Reformert Skole og pastor J.C. Rieu med undervisningsgenstande, 
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som stadig findes på skolen. Rosa og Anders Engelbrecht fik tusind tak for indsatsen.
    Peter Honoré sendte også en kæmpe tak til: Gert Nielsen, som har sat spot med 
sensor op på skolebygningen efter to indbrud i skolen, med efterfølgende større 
oprydninger, og til Gunnar Spindler, som har tjæret og kalket skolen, renset alle grav-
sten for alger, malet dør og vinduer i skolen, fældet træer og lavet insekthotel m.m.
    Formanden nævnte til slut vigtigheden af at få valgt nye forstandere, og tak-
kede Jørgen Honoré Møller og Rosa Engelbrecht for hjælp med gode råd og input 
i hans tid, som formand.
    Beretningen blev godkendt af menighedsforsamlingen.

Pastor Sabine Hofmeister nævnte i sin beretning: At fire menighedsmedlemmer 
er døde i årets løb og læste fra Romerbrevet kap. ��, 7-8. Dernæst nævnte præ-
sten årets to konfirmander. Sabine Hofmeister fortalte dernæst om den kirkelige 
betydning af Himmelfarten, som både er afslutningen på historien om Jesus’ liv 
på jorden og samtidig gør en ny begyndelse mulig, idet Helligånden, som kom-
mer i pinsen forener de Kristus-troendes fællesskaber i kirken. Med afholdelse af 
menighedsforsamling, afslutter vi også et år og begynder på et nyt. Sabine Hof-
meister nævnte ligeledes tidens store kriser, som klimaforandringer, Covid-�9, 
krigen i Ukraine - med deraf følgende afholdte fælles andagter på skift i kirkerne i 
Fredericia og omegn, hvor der bliver bedt for Ukraine. 
   Det bekymrede hende, at Covid-�9 har betydet mistet/manglende kontakt med 
medlemmer under nedlukningen, hvor der er sendt meddelelser/andagter ud via 
mails. Ligeledes skabte en manglende opbakning til gudstjenesterne bekymring. 
Det har været svært at skaffe afløsere blandt pensionerede præster, men Tove og 
Jørgen Honoré Møller og Søs har været så venlige, at være afløsere. Præsten tak-
kede både afløserne og alle dem, som havde gennemført Skolejubilæet. Sabine 
Hofmeister oplyste om hendes deltagelse i en studiekreds i november under Em-
dersynoden, Emder, Holland i �50 året for den første reformerte synode.
    Dernæst fortalte Sabine Hofmeister om klimatiltag i Menigheden. Disse kan 
læses i Temaartiklen andet sted i bladet. Hvorefter hun sluttede med en tak til 
Peter Honoré, Annette Dahl Holm, Annelise Deleuran Petersen og Jørgen Honoré 
Møller, for ”at de er her for mig”. 
    Beretningen blev godkendt af menighedsforsamlingen. 

Kasserer Jørgen Honoré Møller fremlagde regnskabet for 202�. Regnskabet 
blev godkendt af menighedsforsamlingen. Tak til Jørgen for fint arbejde.
  Kassereren fremlagde budgettet for 2022. Budgettet blev godkendt af menig-
hedsforsamlingen. Tak til Jørgen for fint arbejde.
    Jørgen Honoré Møller bekendtgjorde herefter, at han ønsker at fratræde. Han 
fortsætter dog på posterne indtil en afløser er fundet, hvilket bør ske snarest 
muligt. Skriftlig opsigelse dateret den 26. maj, 2022 er modtaget. Formand Peter 
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Honoré takkede Jørgen for et pligtopfyldende og veludført arbejde gennem årene. 

Valg i henhold til vedtægterne. Annette Dahl Holm og Annelise Deleuran Pe-
tersen blev genvalgt til forstanderskabet for de næste 2 år. Formand Peter Honoré 
ønsker ikke genvalg. Der var ingen som stillede sig til rådighed for valg til de 
mange ledige forstanderskabsposter.
Valg af bilagskontrollant. Jens-Martin Mortensen blev genvalgt for de næste � år.
    Under punktet Eventuelt, efterspurgte 
Jørgen Honoré Møller tiltag for at finde en 
afløser for Rosa Engelbrecht og foreslog 
derefter en annonce i Kirkebladet. Ligele-
des opfordrede Jørgen Honoré Møller til, 
at låsene i bygningerne bliver ændret som 
udløber af en sag med relation til de to 
indbrud, vi har haft i skolen.
    Sabine Hofmeister takkede Peter Honoré 
for det store arbejde og alle de år, han har 
været her for Menighedens forstanderskab. 
Læs mere under ”Nyt om navne”. Ved pinsegudstjenesten takkede menig-

heden Peter Honoré for hans indsats.

         NYT OM NAVNE
Afsked med formand Peter Honoré
Ved Menighedsforsamlingen maj 2022 fratrådte Peter Honoré som formand for 
Menigheden. Han ønskede ikke at fortsætte arbejdet efter �2 år i Forstanderskabet, 
deraf syv år som formand. Sabine Hofmeister nævnte derfor, at hun ville takke Pe-
ter Honoré under pinsegudstjenesten den 5. juni – ”men jeg vil trods dette allerede 
nu sige mange tusind tak for alle de år, du har været her for Menighedens forstan-
derskab. Du har været en god mand for kirken. Du er kendt af mange i byen og 
har via dette været en god ambassadør for kirken. Du har holdt mange foredrag 
om kirken – dette håber jeg - du vil fortsætte med, når der opstår behov herfor.”
    Ved pinsegudstjenesten blev Peter Honoré igen takket for hans stor indsats og 
fik overrakt en lille afskedsgave som erindring. Peter Honoré takkede derefter Me-
nigneden for tilliden og opbakningen i de forløbne år.

Konstituering
På det følgende forstandermøde den 9. juni skulle de tre tilbageværende forstan-
dere, Sabine Hofmeister som ”født medlem” samt Annelise Deleuran Petersen og 
Annette Dahl Holm som valgte medlemmer foretage en svær konstituering. Det 
er ikke muligt at være mere end én i hvert udvalg, og hver måtte besætte flere 
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udvalg. Mod reformert skik måtte pastor Sabine Hofmeister have posten som Me-
nighedens formand samt Kirkeudvalget. Posterne som næstformand, referent/se-
kretær og Ejendomsudvalg fik Annelise Deleuran Petersen. Kirkegårdsadministra-
tionen overtages af Annette Dahl Holm, som også er i Kirkeudvalget. Derudover 
blev en del andre væsentlige opgaver fordelt på de tre forstandere. Nogle opgaver 
er fordelt på frivillige, flere opgaver søges placeret ved andre medlemmer. Se 
kontaktinformationer på bladets bagside.

Koncerten i Reformert Kirke, 5. maj 
Programmet for Mandagskoret fra Frede-
ricia og Bel Canto koret fra Horsens, var 
relateret til foråret og Danmarks befrielse 
for 77 år siden. Der blev bl.a. sunget forårs-
sang af Carl Nielsen, En lærke letted, Den 
blå anemone af Kaj Munk og Egil Harder, 
Kom, maj, du søde milde af Chr. Overbeck 
og Mozart. Der var to fællessange, Friheden 
flyver af Erik Clausen og Leif Sylvester 
Petersen, Lyse nætter af Aske Bentzon og 
Alberte Winding. På orglet blev der spil-
let Tema med variationer over “En lærke 
letted”. Det var en fantastisk flot koncert. 
                          Annelise Deleuran Petersen
 
Pinsegudstjeneste i Kastellet 6. juni
Denne traditionelle fælles friluftgudstjene-
ste blev i år ikke forhindret af corona-re-
striktioner, men til gengæld styrtede regnen 
ned fra morgenstunden. Derfor blev ar-
rangementet flyttet til Trinitatis Kirke. Her 
oplevede deltagerne en fin stemning.
    Temaet var ”Håb og handling”.  Det 
handlede både om det håb, som vi hver især 
kan have for vores egne liv. Men også om 
håb for verden: om fred og forsoning, om 
retfærdighed og et værdigt liv til alle. Og 
om en vilje til at passe godt på vores jord, 
skrev arrangørerne. Prædiketeksten blev 
formidlet af Bente Hjul Johannessen,

         BAKSPEJLET

De 55 sangere i fælleskoret fyldte Refor-
mert Kirke med flotte stemmer 5. maj. 
Foto: Annelise Deleuran Petersen.
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sognepræst ved Taulov Kirke, som talte 
om Håb, og Sabine Hofmeister præst ved 
Reformert Kirke, som talte om Handling. 
Også musikken blev en festlig oplevelse 
– fremført af en jazz-kvartet. Desuden 
deltog korsangere fra provstiets kirker. 

Grill-fest fredag den 17. juni 
i Skolegården
Vejret var lidt ”truende” men de 25 delta-
gere besluttede sig for at satse på tørvejr 
og arrangerede sig i Skolegården med grill 
og borde. Medens grillene blev varme, gik 
et hold af deltagerne en tur i den ny indvi-
ede Naturpark-Søndervold, som er etable-
ret på en del af den tomme Kemira grund, 
ved Kanalbyen. Vejret holdt og både turen 
og grillmaden blev nydt i tørvejr og godt 
humør.

En skulptur beundres i den nye bypark, 
Efterfølgende blev der snakket og gril-
let i Skolegården.

”Udflugt” med ”Eftermiddagsholdet” 
blev afholdt den 3. aug.
Arrangementet blev i år holdt i Skolen. 
Dagen blev rigtig hyggelig. Karin og 
Søs havde dækket et fint bord og sørget 
for lækre frokostplatter, store nok til at 
stort set alle havde nok til endnu et mål-
tid. Der blev sunget et par sange og Søs 
læste muntre historier bl.a. om ungdoms-
liv i �960erne. Eftermiddagskaffen blev 
serveret i skolegården med hjemmelavet 
æblekage og i fantastisk fint sommervejr.
Tusind tak til Karin og Søs for den store 
indsats.

Deltagerne ved ”Udflugten nød den gode mad.
Søs læste historie på sædvanlig festlig måde.
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         AKTIVITETER
Kirkegårdsdag 
Lørdag den 24. september kl. 9.00 
I flere år har Menigheden gennemført en tradition med en ”kirkegårdsdag”. Dagen 
før høstgudstjenesten mødes alle, som har lyst, på kirkegården. Opgaven består 
bl.a. i, at gamle vækster på de nedlagte fredede gravsteder bliver ”tæmmet”.       
    Buske og lignende bliver beskåret og grønne vækster som fx efeu bliver klip-
pet tilbage, så det ikke tager overhånd. En del af det afklippede bliver brugt til at 
pynte kirken med til næste dags høstgudstjeneste. Dagen starter med morgenkaffe 
og planlægning, der sørges også for en let frokost. Vi har brug for jeres indsats på 
dagen, og håber nogle kan afse dagen eller blot nogle timer til denne opgave. Tag 
gerne selv værktøj med! Tilmelding til kirkegårdsansvarlig: 
Annette Dahl Holm, mobil: 2445 4912, mail: dahlholm58@gmail.com

Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september kl. 10.00 
Som nævnt bliver en del af det grønne afklip fra arbejdet dagen før brugt til at pynte 
kirken til denne gudstjeneste, sammen med diverse frugt og grønt fra marker og 
haver. Høstgudstjeneste er en gammel tradition, hvor man som kirke fejrer, at høsten 
er i hus og siger Gud tak for livets opretholdelse gennem jordens afgrøder. 
    I respekt for de mangfoldige vækster, til føde for både mennesker, dyr og in-
sekter, samt de folk som tager sig af avlen, inviteres der hjertelig til årets høstgud-
stjeneste i Reformert Kirke. 
                                                                                                        Forstanderskabet
 

Høstgudstjeneste 20�8.
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        TAK
Tak
Som sædvanligt skylder vi stor tak til 
mange frivilliges indsats for hjælp i den 
daglige drift af Reformert Menighed.   
    Denne gang bl.a. til: Gunnar Spindler, 
som har tjæret og kalket skolen, renset 
alle gravsten for alger, malet dør og 
vinduer i skolen, fældet træer og lavet 
insekthotel m.m. 
    Annelise Deleuran Petersen og Sa-
bine Hofmeister, som har fjernet lystigt 
voksende ukrudt langs kirkegårdsmuren 
i Sjællandsgade – med håndkraft! 
    Geert Nielsen for at montere spot i 
skolegården, som tyverisikring. 
    Annette og Arno Dahl Holm for 
bl.a. at male bænken ved Zwingli Egen, 
igen -igen. Den fik fra starten forkert 
behandling på producenten, og for at 
klippe alle de gamle lindetræers ”Fød-
der” med håndkraft.  
    Jørgen Honoré Møller og Sabine 
Hofmeister, for at forberede to ube-
nyttede gravsteder til såning af som-
merblomster. Efter at rallet var fjernet 
og genbrugt, viste det sig at jorden var 
udpint. Så næste år gødes der med na-
tyrgødning for at få bedre vækst
    Og ikke mindst stor tak til pastor 
emeritus Bent Andreasen og fængsels-
præst Gertrud Yde Iversen som var 
præstevikarer i juli, hvor vores præst, 
pastor Sabine Hofmeister, havde som-
merferie.

Gunnar har fældet buske og bygget insekt-
hotel bag rosenbuen og hyldetræet.

Bænken omkring Zwingli Egen er males sort.

Sabine Hofmeister bearbejder et tomt grav-
sted, som nu er sået til med sommerblomster, 
til føde for insekter. 
Foto: Jørgen Honoré Møller.
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        TEMAARTIKEL
Kirkegårdens insektføde
Emnet indledes allerede i ”Præstens ord” i dette blad. De sidste mange år har 
Forstanderskabet, godt hjulpet af menighedsmedlemmers frivillige arbejde og 
opmærksomhed, været aktive i bestræbelserne på at tage hensyn til klima, forure-
ning og dermed naturbeskyttelse. Allerede i 20�6 havde man opfyldt kravene for 
at blive optaget i organisationen ”Grøn Kirke”. Her lægges der fx vægt på resur-
seforbrug, som strøm, varme og vand, minimum anvendelse af plastik og sprøjte-
midler, og på anvendelse af miljøskånende rengøringsmidler.
    Også på kirkegården arbejdes der på at skabe bedre vilkår for naturen. Eksem-
pelvis juleaften 20�9 var emnet en del af liturgien, hvor kirkegængerne skrev 
ønsker på små barkstykker, som blev hængt på blomsterbuske, som senere blev 
plantet ud på nedlagte gravsteder. 
    I 2020 leverede menighedsmedlemmer fra Ærø, som nævnt i blad 3. 2020, en 
mængde blomstrende planter til samme formål. Om foråret bliver der, som omtalt 
i blad nr. 3, 202�, nu i stedet for stedmoderblomster plantet hornvioler, som ligner 
til forveksling, men har meget mere ”insektføde”. 

    Vores kirkegårdsgartner er blevet bedt om, at vente med at klippe liguster-
hækken til den er afblomstret. Hækkens blomster er nemlig, som det fremgår af 
bladets forside, meget eftertragtet af de vigtige insekter. Alt sammen gøres for at 
skabe gode levevilkår for en mangfoldighed af insekter.
    Forstanderskabet glæder sig over, at nogle gravstedsholdere har taget ideen 
til sig og har plantet insektgavnlige blomster og buske. Hvis man gerne vil følge 
opfordringen og måske ikke ved hvad der egner sig bedst, kan man fx spørge en 
planteskole tilråds.

En blomsterbusk fra 
juleaften 20�9.

Hornvioler findes i mange 
farver og ”mønstre”.

En af de mange planter 
som kom fra Ærø.
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    Sabine Hofmeister forklarede om 
arbejdet i sit indlæg på menighedsfor-
samlingen således: ”Hvad kan jeg/vi gøre 
ved klima krisen? Vi kan arbejde på, 
at gøre kirkegården mere insektvenlig. 
Der mangler planter og blomster, som 
indeholder ”føde” til insekterne. Vi skal 
derfor være opmærksomme på, at plante 
blomster og buske, der kan tiltrække 
insekterne. Vi har i år sået to ubenyttede 
gravsteder til med en ”vild” blomster-
blanding. Tak til Gunnar Spindler og 
Jørgen Honoré Møller for arbejdet med 
at forberede disse gravsteder til såning. 
Gunnar Spindler har tyndet ud i buskad-
set for enden af skolegården, men således 
at der er taget hensyn til de planter der 
har ”føde” til insekterne. Han har også 
lavet et insekthotel. 
    De to lindetræer, der står bagerst på 
kirkegården, bliver fremover ikke stynet.   
Håbet er så, at de vil blomstre til gavn 
for insekterne.”
    I forbindelse med tilsåningen af to 
tomme gravsteder blev der først gravet 
et stort lag ral af. Jørgen Honoré Møl-
ler konstruerede derfor en sold, så ral og 
jord kunne adskilles og dermed genan-
vendes.
                                     Rosa Engelbrecht 

Blomsterbusk på et privatholdt gravsted.

Insektformering på et skyggefuldt sted.
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         DET HISTORISKE HJØRNE
Damsholte Kirke
På Møn ved Stege ligger en ret atypisk landsbykirke, som har visse reformerte 
træk i byggestilen og indretningen. Den er bygget på Kongebud af ��. nov. �7�0, 
med den begrundelse at Stege Sogn skulle deles i to sogne. En beslutning af 
CHR. VI, Reformert Kirkes velynder, under et besøg på øen. Kirken blev tegnet 
af arkitekt Philip de Lange.
     Den blev indviet �7�6, �0 år senere end Reformert Kirke i Fredericia. Byg-
ningen har de samme farve, dog omvendt, og med høje vinduer placeret i gulkal-
kede murfelter. Ser man bort fra de to sidebygninger, har taget samme form som  
kirken i Fredericia.
    Trods de store vinduer virker kirkerummet dog, modsat Reformert kirke, ret 
mørkt, og i kontrast til bygningens udvendige indtryk.
   Kirkens indre er med fransk klassicisme i alterpartiet. Det virker voldsomt og 
pompøst, en karakteristisk pietistisk måde at indrette et kirkerum på. Fire store 
søjler bærer prædikestolen, som er anbragt over alterbordet og en nyere alter-
tavle. Begrundelsen for denne indretning var, at Guds ord skulle kunne høres lige 
godt og tydeligt af alle kirkegængerne.
    Kirkens tidligere ejere har deres egne gravkapeller, et i en jordvold på kir-
kegården, et andet i kirken rummer en ejer med et franskklingende navn, G.P. 
Antoinette de la Calmettte og hans hustru Lisa Iselin.
    Damsholte Kirke overgik til selveje i �9�2. Man kan læse meget mere på: 
www.damsholtekirke.dk/kirkens-historie
                                                                                                     Rosa Engelbrecht
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Bibelværksted 
– onsdag d. 9., �6. og 23. november. ”Ikke alle 
forlod landet?  Huguenotternes historie i Frank-
rig gennem de sidste århundreder”.

Kirkekaffe
Vi mødes igen efter hver �. gudstjeneste om 
måneden til kirkekaffen i Reformert Skole. 
    Som et nyt tiltag vil vi mere bevist følge årsti-
derne.  Månedernes afgrøder og kultur vil sætte 
deres præg på kaffebordet. 
    August – squash/ september 
– æbler/ oktober – oktoberfesten.                                                                                      
                       Alle er hjertelig velkomne

Selvangivelser
Mange tak for de mange selvangivelser, som jeg allerede har modtaget.
Til jer, som endnu ikke har fundet tallene frem fra SKATS årsopgørelse for 202�, 
vil jeg bede om at få dem tilsendt hurtigst muligt. Menigheden er ansvarlig over 
for myndighederne i forhold til at oplyse de korrekte medlemsbidrag, som fradrag.
Skemaet/tallene kan sendes til Gefionsvej �6, 7000 Fredericia, eller på mail: 
engelbrecht@c.dk
                                                                             Mange hilsener Rosa Engelbrecht

Ny deadline til Kirkebladet
På grund af PostNords lange leveringstid på brevforsendelser, har forstanderskabet 
besluttet at ændre deadline for indlæg til Kirkebladet. Af hensyn til tekstskrivn-
ing og billedopsætning m. m. samt trykketid og levering til pakning, vil datoerne 
fremover være �. oktober, �. januar, �. april og �. juli. 

Reformert historie som Podcast 
Den �. juli limede Kommunen dette store skilt
på fortovet ud for Kirkegården.
    En helt ny og formidlingsmulighed.

         SÆT  X- I  KALENDEREN

        DE KORTE

Et slot i Frankrig med et huguenotkors på havelågen.



��

Billunds Boghandel
Gothersgade 2�
www.billunds.dk 

REFORMERT KIRKE

Menighedens historie
Købes hos Menigheden

Gaveideer fra Menigheden! 
  Hæfter, postkort, 

vin med særetiketter og 
huguenotkors til 
forskellige priser.
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Gudstjenester

August
Søndag d. ��. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kirkekaffe. Se i bladet.
Søndag d. 28. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

September
Søndag d. ��. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kirkekaffe. Se i bladet.
Søndag d. 25. kl. �0.00    Høstgudstjenesten. Sabine Hofmeister. Se i bladet.

Oktober
Søndag d. 9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kirkekaffe. Se i bladet.
Søndag d. 23. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster

August
Onsdag d. 3. kl. �2.30    Eftermiddagsmøde. ”Udflugt”. Se i bladet.

September
Onsdag d. 7. kl. ��.30    Eftermiddagsmøde. ”Smager det …”?
Lørdag d. 2�. kl. 9.00      Kirkegårdsdag. Se i bladet.

Oktober
Onsdag d. 5. kl. ��.30    Eftermiddagsmøde. ”En tur til München” 
                                            v/ Sabine Hofmeister.

        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 1. oktober 2022!

        BIDRAG  
Siden seneste blad har vi modtaget følgende bidrag: L.B. 200 kr. -  B.K.S. 500 kr. 
Tusind tak, det glæder os meget.

Pinse-kirkekaffe 
foran kirken.
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Menighedens adresser: 

Kirke og Skole                              
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2��0 kontonr.: �3889 58�86
MobilePay �0025.
http://reformertfredericia.dk 
 
Præst  
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
7000 Fredericia, tlf. 7592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk  
Træffes så vidt det er muligt, 
i Skolen fredage fra kl. �0 til �2, 
også på tlf. 7592 7297 
 
Formand
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
7000 Fredericia, tlf. 7592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk

Næstformand
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 759� �2�8
a.deleuran.p@outlook.com
                                                              
Kirkeudvalg
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
7000 Fredericia, tlf. 7592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk

Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79
7000 Fredericia. Mobil: 2��5 �9�2
dahlholm58@gmail.com

Ejendomsudvalg 
og kontaktperson for eksternt udvalg.
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 759� �2�8
a.deleuran.p@outlook.com

Kirkegården 
Henvendelse om kirkegården rettes til:
Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79
7000 Fredericia. Mobil: 2��5 �9�2
dahlholm58@gmail.com

Økonomi 
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. �037 226�
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6, 
7000 Fredericia tlf.:2360 9060. 
engelbrecht@c.dk

Menighedskartotek  
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 759� �2�8
a.deleuran.p@outlook.com

Ministerialbogsfører 
Kristina Devantier, Højstrupvej ��2 
2700 Brønshøj, tlf. 5�33 908�
k.devantier@reformert.dk 
 
Kirkebladsredaktion 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6
7000 Fredericia, tlf. 2360 9060
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré

Husk at melde flytning til: 
Annelise Deleuran Petersen. 
Se ovenfor!


